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Een arbeidsongeval! 

Een arbeidsongeval is heel vervelend voor alle partijen. Niet in het minst  

omdat het de verhoudingen flink op scherp kan stellen. Bovendien kunnen  

de financiële gevolgen groot zijn. Voorkomen is dus beter dan genezen,  

maar wat te doen als het u toch overkomt? Een aantal aandachtspunten.

Volgens art. 7:658 BW is 

de werkgever in principe 

aansprakelijk voor een arbeids-

ongeval, tenzij…. De werk-

geversaansprakelijkheid geldt 

niet alleen voor werknemers met 

wie de werkgever een arbeids-

overeenkomst is aangegaan. Het 

geldt ook voor zzp’ers die werk 

doen dat tot de normale bedrijfs-

werkzaamheden van de werk-

gever behoort. 

Een werknemer die door een 

arbeidsongeval schade heeft 

geleden, kan dit verhalen op  

de werkgever. Nogal wat werk-

nemers zijn hiervan echter niet 

op de hoogte, hoewel we een 

toenemende claimcultuur zien. 

Anderen zijn bang als lastig 

ervaren te worden of hun baan te 

verliezen. Daardoor kunnen de 

kosten voor een werknemer 

echter wel behoorlijk oplopen; 

denk alleen al aan het eigen risico 

van de zorgverzekering. 

Controle op veiligheids-
voorschriften
Natuurlijk zorgt u ervoor dat de 

werkplek van uw werknemers zo 

veilig mogelijk is. U heeft een 

up-to-date RI&E en Plan van 

Aanpak en de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften wordt 

gecontroleerd en schriftelijk 

vastgelegd. Dit is voor het 

beperken van de vervolgschade 

van cruciaal belang. U bewijst zo 

dat u aan uw verplichtingen heeft 

voldaan. Een eventuele boete van 

de Arbeidsinspectie na een 

ongeval zal dan lager uitvallen. 

Daarnaast zal de verzekeraar een 

claim sneller in behandeling 

nemen en laat ook de rechter dit 

in zijn oordeel zwaar meewegen.

Sancties werknemer 
Als een werknemer de veilig-

heidsvoorschriften overtreedt, is 

het aan te bevelen hem hiervoor 

een schriftelijke waarschuwing  

te geven. Valt hij in herhaling,  

dan kan de overtreding zelfs een 

gerechtvaardigde grond zijn voor 

het beëindigen van de arbeids-

overeenkomst. Ook als de 

werknemer feitelijk (nog) geen 

schade heeft veroorzaakt. Wordt 

een werknemer arbeidsongeschikt 

door het overtreden van de 

veiligheidsvoorschriften, dan 

draait u als werkgever immers  

op voor de kosten van loondoor-

betaling bij ziekte.  

U kunt de werknemer ook een 

sanctie geven, bijvoorbeeld door 

het inhouden van bovenwette-

lijke verlofdagen. U maakt daar-

mee duidelijk dat de veiligheids-

voorschriften niet vrijblijvend zijn. 

Wat nu?
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Direct melden bij de 
arbeidsinspectie
Werkgevers zijn verplicht een 

arbeidsongeval direct te melden 

bij de Arbeidsinspectie als er 

sprake is van ernstig letsel met 

ziekenhuisopname (geen 

poliklinische behandeling), 

blijvend letsel of overlijden tot 

gevolg. Het is echter verstandig 

altijd een melding te doen, want 

u kunt immers niet inschatten of 

er sprake zal zijn van blijvend 

letsel. Voor het niet direct 

melden van een meldingsplichtig 

ongeval kan de inspectie een 

boete van € 4.500,- opleggen.

Aandacht en communicatie
Heel belangrijk is ook een 

goede communicatie met het 

slachtoffer. Hij of zij heeft in 

eerste instantie aandacht nodig 

voor lichamelijk herstel en 

emotionele verwerking.  

Door gebrek aan begrip of 

betrokkenheid ontstaat het 

gevaar dat de werkgever tot 

‘vijand’ wordt. Het herstel wordt 

dan ondergeschikt aan de strijd 

om de aansprakelijkheid en het 

verkrijgen van een zo hoog 

mogelijke schadevergoeding. 

Letselschade-advocaten hebben 

vrijwel nooit direct contact met 

werkgevers. Als werkgever en 

werknemer dan alleen nog een 

afwachtende houding aannemen, 

schaadt dit het re-integratie-

proces en verhoogt het de 

verzuimduur. Bedrijfsartsen 

bevestigen dat als een schade-

claimprocedure in gang gezet 

wordt, het extra lastig is de 

werknemer te bewegen richting 

herstel en re-integratie: er is 

immers sprake van ‘ziektewinst’.

Bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering
Als werkgever kunt u zich  

met een Bedrijfsaansprakelijk-

heidsverzekering verzekeren 

tegen de financiële gevolgen van 

een arbeidsongeval. Zo’n 

verzekering is niet verplicht, 

maar wel het overwegen waard, 

omdat het schadebedrag 

behoorlijk kan oplopen. 

Bovendien heeft de verzekeraar 

dan een direct belang bij een  

zo spoedig mogelijk herstel  

van de werknemer en kan als 

co-financier van bijvoorbeeld 

interventies of scholing 

betrokken worden bij de 

re-integratie. De Bedrijfs-

aansprakelijkheidsverzekering 

dekt ook de schade van het eigen 

risico in de zorgverzekering van 

de werknemer. Heeft u als 

werkgever geen verzekering 

afgesloten, dan bent u conform 

het ILO verdrag 121 toch verplicht 

deze kosten aan werknemer te 

vergoeden. n

Verzuim na een
arbeidsongeval 
In Nederland hebben in 2010 naar 

schatting 224.000 werknemers te maken 

gehad met een arbeidsongeval met letsel 

en verzuim als gevolg. Een derde van de 

ongevallen leidde tot verzuim van langer 

dan één maand. Eén op de tien werknemers 

verzuimde langer dan een half jaar. 

Letsel
Van de werknemers die in 2010 betrokken 

waren bij een ongeval met letsel en 

verzuim, rapporteert 67% lichamelijk 

letsel, 22% geestelijk letsel en 10% zowel 

lichamelijk als geestelijk letsel. 64% van  

de werknemers die geestelijk letsel 

rapporteert, verzuimt langer dan een 

maand.

Bron: TNO Monitor Arbeidsongevallen in 

Nederland 2010
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